
 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej  
dla gospodarstw domowych”  

             Ja niżej podpisany/a deklaruję uczestnictwo w Projekcie „Parasolowym” przygotowywanym przez Gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, 
Olszanica, Cisna, Solina planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii).  

 
I. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI 

 
Miejscowość:  …………………………………………….… 

 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Numer działki: ……………………………………………… 

              

 
II. DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY POSIADAJĄCA 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ)1 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….  adres zam. ………………………………………………………………………………………….. 

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez …………………………………………………………………          

Nr telefonu ……………………………………………………... 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….  adres zam. …………………………………………………………………………………………. 

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez ……………………………………………………………….           

Nr telefonu ……………………………………………………... 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       Uwaga: w przypadku większej liczby Wnioskodawców należy wypełnić dodatkowy formularz Deklaracji. 
 
III. WYBÓR RODZAJU INSTALACJI 

 

Rodzaj Inwestycji 

Uwaga:  

Istnieje możliwość wyboru dwóch instalacji wykorzystujących energię odnawialną  

w tym jednej instalacji wykorzystującej energię słoneczną. 

Deklaracja przez 

wpis TAK 

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 300 L   

Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie + zasobnik 300 L  

Instalacja  fotowoltaiczna o mocy  2 kW  (energia słoneczna)   

Instalacja  fotowoltaiczna o mocy  3 kW   (energia słoneczna)  

Instalacja  fotowoltaiczna o mocy  4 kW      (energia słoneczna)  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2kW+zasobnik 200L+grzałka 2 kW ( energia słoneczna)   

Instalacja fotowoltaiczna 3kW +zasobnik 300L+grzałka 2kW (energia słoneczna)   

Instalacja fotowoltaiczna 4kW +zasobnik 300L+grzałka 2kW (energia słoneczna)  

Instalacja fotowoltaiczna 5kW do współpracy z gruntową pompą ciepła  

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  15 kW  ( biomasa )  

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  20 kW  ( biomasa )  

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  25 kW  ( biomasa )  

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 30 kW  ( biomasa )  

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 45 kW  ( biomasa )  

Gruntowa pompa ciepła o mocy 6 kW  z wymiennikiem gruntowym ( dom do 150 m2)   

Gruntowa pompa ciepła o mocy 10 kW z wymiennikiem gruntowym ( dom do 200 m2)  

Gruntowa pompa ciepła o mocy 13 kW z wymiennikiem gruntowym ( dom do 250 m2)  

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 



 
 

IV. Kryteria formalne wyboru projektu: 
 

Lp. Wyszczególnienie TAK / NIE 

1. 

Posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja – posiadane prawo 
do dysponowania nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia 2024 roku. W przypadku umów zawartych 
na czas nieokreślony, umowa powinna zawierać klauzulę, że nie może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia 
2024 r. Na potwierdzenie spełniania kryterium przedkładam do Deklaracji jeden z poniższych dokumentów 
(kserokopię, a oryginał do wglądu):  

a) Odpis z księgi wieczystej  
b) Decyzje administracyjne  
c) Akt notarialny,  
d) Orzeczenia sądu,  
e) Umowa najmu/dzierżawy/użyczenia,  

 

2. Przedkładam weryfikacja techniczna nie starszą niż 12 miesięcy.  

3. Akceptuję wzór umowy przystąpienia do Projektu.  

4. Oświadczam, ze zasiedlę budynek do 31.03.2018r. (jeśli dotyczy)  

5. Oświadczam, że zobowiązuję się ubezpieczać nieruchomość na której będzie zainstalowana instalacja OZE co 
najmniej przez okres 5 lat trwałości projektu 

 

6. Oświadczam, że nie mam/y jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec 
Gminy na dzień złożenia Deklaracji. 

 

 

Dotychczasowy sposób ogrzewania budynku (dla instalacji kotła na biomasę) 

Węglowe – Tak            /                 Nie * 

Dotychczasowy sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i 

gruntowych pomp ciepła) 

 Węglowe – Tak            /                 Nie * 

  

V. Kryteria społeczno–ekonomiczne: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 

 

Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria społeczno-ekonomiczne: TAK /NIE 

Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego  

Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup w 
okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna zameldowana w budynku mieszkalnym   

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z zaburzeniami psychicznymi zameldowana w budynku 
mieszkalnym  

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do świadczenia rodzinnego  

Moja rodzina ma status rodziny zastępczej  

 
 

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
1. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości / współwłaścicielem nieruchomości / posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2024 roku potwierdzone w formie pisemnej.2  
2. Oświadczam, że członkiem mojego gospodarstwa domowego jest/nie3 jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą/rolniczą. 
3. Oświadczam, że w budynku, w którym miałaby być zamontowana Instalacja jest/nie jest4 prowadzona działalność 

gospodarcza/działalność rolnicza. 
4. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji, albo ukształtowanie 

nieruchomości uniemożliwi wykonanie Instalacji, nie będę mógł wziąć udziału w Projekcie.  
5. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie Gminie powyższej nieruchomości w celu wykonanie Instalacji w przypadku wyboru 

Projektu do dofinansowania na okres realizacji Projektu oraz przez 5 lat od zakończenia Projektu. 
6. W przypadku znalezienia się na podstawowej liście rankingowej, zobowiązuje się do podpisania z Gminą Umowy przystąpienia do 

projektu regulującej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe. 
7. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres 5 lat od zakończenia Projektu właścicielem Instalacji wykonanej na mojej 

nieruchomości będzie Gmina.  
8. Wyrażam zgodę na podpisanie umowy przekazania przez Gminę prawa własności do wykonanej na mojej nieruchomości Instalacji 

po upływie 5 lat od zakończenia Projektu. 
9. Oświadczam, że pokryję minimum 30% wartości netto instalacji OZE + podatek VAT od całkowitej wartości instalacji OZE.  

10. Zobowiązuję  się do pokrycia całości kosztów niekwalifikowalnych, związanych z dostosowaniem warunków technicznych, 

instalacji elektrycznej i/lub wodnej i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji OZE.  

                                                           
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
* Niewłaściwe skreślić 



11. Upoważniam Gminę do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-
prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem. 

12. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w związku z tym nie mam 
prawa do roszczeń w stosunku do Gminy, jeżeli realizacja projektu nie dojdzie do skutku.  

13. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod 
nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej  
dla gospodarstw domowych”, wzorem umowy o przystąpieniu do projektu, akceptuję zapisy w/w dokumentów i nie wnoszę do 
nich uwag.  

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze 
mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).5 

15. Oświadczam, że w przeciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyłam/em 200 000 tyś EUR pomocy de minimis wliczając w to 
przewidywaną wysokość wkładu własnego w ramach niniejszego projektu.    
 
OSOBA DO KONTAKTU  

 
          Imię i nazwisko ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
           Tel. ………………………………………………………………   Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyznaczają pełnomocnika w osobie 

………………………………………..……………………………..…. do wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających z realizacji 

Projektu z wyjątkiem podpisania Umowy o przystąpieniu do Projektu. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, który 

brzmi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8” (Dz. U. z 1997 

roku Nr 88 poz. 553 ze zm.). oświadczam, że wszystkie dane zawarte w przedmiotowej deklaracji są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

 

………………………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

………………………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

 

 

………………………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

………………………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Do deklaracji załączam następujące dokumenty:  TAK/NIE 

1. Weryfikacja Techniczna budynku/nieruchomości  

2. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości / prawa do dysponowania nieruchomością  

 

Deklaracje należy składać w wersji papierowej we właściwych Urzędach 

w terminie od dnia 20 stycznia 2017 roku do dnia 3 lutego 2017 roku, w godzinach pracy Urzędu. 

Poniedziałek – Piątek  od 7:30 do 15:00 

 

                                                           
5 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania i rozliczenia 
Projektu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i 
determinuje możliwość uzyskania montażu i rozliczenia instalacji w ramach projektu. 


